تعميم وسيط رقم ١٣٧
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوس!يط رق!م  ٩٥٩٥ت!اريخ  ٢٠٠٧/٥/٨المتعل!ق بتع!ديل الق!رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧المتعلق بالتس!ھيالت الممك!ن أن يمنحھ!ا مص!رف لبن!ان
للمصارف وللمؤسسات المالية.

بيروت  ،في  ٨أيـار ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٥٩٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و ٩٩و ١٠٢و ١٧٤منه،
وبن!!!ا ًء عل!!!ى الق!!!رار األساس!!!ي رق!!!م  ٦١١٦ت!!!اريخ  ١٩٩٦/٣/٧المتعل!!!ق بالتس!!!ھيالت الممك!!!ن
أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن!!!ا ًء عل!!!ى ق!!!رار المج!!!ـلس المرك!!!ـزي لمص!!!رف لبن!!!ـان المتخ!!!ـذ ف!!!ي جلس!!!ـته المنعق!!!دة بت!!!اريخ
،٢٠٠٧/٤/٢٦
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يعدل ترقيم المواد »التاسعة« و»العاشرة« و»الحادية عشرة« من القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧بحيث تصبح على التوالي
»المادة العاشرة« و»المادة الحادية عشرة« و»المادة الثانية عشرة«.
المادة الثانية :تض!!اف إل!!ى الق!!رار األساس!!ي رق!!م  ٦١١٦ت !اريخ »١٩٩٦/٣/٧الم!!ادة التاس!!عة«
التالي نصھا:
» المادة التاسعة :أوالً :يمكن ،خالل مھلة أقصاھا  ،٢٠٠٨/٦/٣٠إفادة المصارف
أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استناداً ألحكام
الفقرة األخيرة من المادة  ١٠٢من قانون النقد والتسليف لتغطية
 % ٦٠من القيمة االستبدالية لألبنية والتجھيزات المتضررة
بشكل مباشر من حرب تموز  ٢٠٠٦على لبنان والعائدة لعمالئھا
اللبنانيين المدينين وذلك وفقا ً للشروط ولألصول التالية:
 -١أن يكون المستفيدون من العمالء اللبنانيين المدينين الذين
تعرضوا ألضرار مادية مباشرة في األبنية والتجھيزات أدت
واقعيا ً أو قانونا ً إلى ّ
تعذر متابعة أعمالھم والى عدم إمكانية
تسديد ديونھم الممنوحة قبل تاريخ .٢٠٠٦/٧/٣١
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 -٢ان تقدر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية،
على مسؤوليتھا ،قيمة االضرار المادية المباشرة الالحقة
بالمباني وبالتجھيزات الناتجة عن حرب تموز ٢٠٠٦
على لبنان والتي أصابت كل عميل معني على حدة والقيمة
االستبدالية لألبنية والتجھيزات بعد تخفيضھا بقيمة
أي تسھيالت أو اعفاءات أو تعويضات أو منح ،في حال
وجدت ،سبق وأن استفاد منھا العميل من أي جھة كانت بعد
حرب تموز  ٢٠٠٦ونتيجة لھا.
تنحصر القيمة االستبدالية بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل
حرب تموز  ٢٠٠٦بحيث ال تشمل أي تحسينات
أو توسيعات أو إضافات.
 -٣ان تقدم كل من المصارف أو المؤسسات المالية المعنية طلبا ً
شامالً إلى مصرف لبنان مرفقا ً به دراسة مفصلة
عن وضع كل من عمالئھا المتضررين والئحة بأسمائھم
دون أي استثناء تتضمن قيمة القرض المنوي منحه ألي منھم
أو تبريراً ألسباب عدم منح أي منھم قرضا ً باالستناد إلى
أحكام ھذه المادة.
يحدد المجلس المركزي على ضوء ھذا الطلب قيمة القرض
بشروط ميسرة الذي سيمنح للمصارف أو المؤسسات المالية
المعنية.
 -٤ان تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات
تدقيق الحسابات الكبرى ،تعينھما المصارف أو المؤسسات
المالية المعنية على مسؤوليتھا ،من توفر الشروط المنصوص
عليھا في البندين ) (١و) (٢من المقطع "أوالً" ھذا ومن
سالمة الوضع القانوني للعمالء ومن إمكانية متابعة أعمالھم
في حال استفادتھم من أحكام ھذه المادة.
 -٥ان يُمنح العميل المتضرر قرضا ً بنسبة % ٨٠
من القيمة االستبدالية لألبنية والتجھيزات المحتسبة وفقا ً للبند
) (٢من المقطع "أوالً" ھذا على ان ال تقل نسبة القرض
الممنوح بالليرة اللبنانية عن  % ٦٠من ھذه القيمة.
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 -٦ان تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل
من جزء من القرض موضوع البند ) (٥من المقطع "أوالً"
ھذا يوازي نسبة  % ٦٠على األقل ،أصالً وفائدة،
من القيمة االستبدالية لألبنية والتجھيزات محتسبة وفقا ً لما
ورد أعاله ودون أي مقابل من العميل ،بحيث يصبح رصيد
الدين المتوجب على العميل يوازي  % ٢٠من ھذه القيمة
على األكثر .تحتسب الفوائد على ھذا الرصيد بحيث
ال تتعدى الفائدة والمصاريف والعموالت من اي نوع كانت
الكلفة التمويلية ) (Cost of Fundsزائداً .% ٣
 -٧ان يبدأ العميل بإعادة البناء والتجھيز بمھلة أقصاھا سنة
من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح
القروض بشروط ميسرة للمصارف أو للمؤسسات المالية
المعنية.
 -٨ان يتعھد العميل بتحمل نسبة  % ٢٠من القيمة االستبدالية
لألبنية والتجھيزات وبإتمام أعمال إعادة البناء والتجھيز على
نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته الشخصية وبالتنازل عن أي
تعويضات أو مساعدات أو منح قد يحصل عليھا الحقا ً من
أي جھة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنان والمصارف و
المؤسسات المالية المعنية كل بحسب نسبة دينه.
 -٩ان تعيد المصارف أو المؤسسات
تقسيط أرصدة القروض كافة غير
نتيجة لألضرار المباشرة لحرب
والتي تكون سبق ومنحتھا للعميل
تاريخ  ٢٠٠٦/٧/٣١وذلك وفقا ً لبرنامج
االتفاق عليه مع العميل.

المالية المعنية
القابلة للتسديد
تموز ٢٠٠٦
المتضرر قبل
تسديد جديد يتم

 -١٠ان تحتسب الفوائد المطبقة على رصيد القرض المعاد
تقسيطه موضوع البند ) (٩من المقطع "أوالً" ھذا على أن
ال تتعدى الفائدة والمصاريف والعموالت من أي نوع كانت
الكلفة التمويلية ) (Cost of fundsزائداً .%٣
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 -١١ان تستثمر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية القروض
الممنوحة من مصرف لبنان بشروط ميسرة في سندات
خزينة يتم االكتتاب بھا في السوق األولية .وفي حال عدم
إصدار سندات خزينة ،يجوز توظيف ھذه القروض
في حسابات أو عمليات أو أوراق مالية يوافق عليھا
المجلس المركزي.
تش ّكل أي من ھذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة
للقروض الممنوحة بشروط ميسرة شرط أن يقبل بھا
وبنسبتھا المجلس المركزي.
 -١٢ان يتم تمويل إعادة أعمال البناء والتجھيز بشكل نسبي
ومتزامن من مختلف مصادر التمويل المعنية المحددة
في ھذه المادة )مصرف لبنان  -المصارف أو المؤسسات
المالية  -العمالء المتضررون(.
 -١٣ان تتم إعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غير المستعمل
من القرض الميسر إلى مصرف لبنان.
 -١٤في حال إفالس الحق ألحد العمالء المتضررين قبل تاريخ
انتھاء القرض الميسر ،ان يُسَدَد الجزء من ھذا القرض
الممنوح لتغطية جزء من دين العميل المفلس ،استيفا ًء لدين
مصرف لبنان ،عن طريق تمليك ھذا األخير لسندات الخزينة
أو لغيرھا من التوظيفات المستثمر فيھا الجزء المذكور من
القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة بالقرض الميسر من
ناتج تصفية األبنية والتجھيزات العائدة للعميل المفلس.
 -١٥ان يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف
أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام
ھذه المادة.
ثانيا ً :يمكن إفادة رصيد القرض الجديد ،بعد تخفيضه وفقا ً
للبند ) (٦من المقطع "أوالً" من ھذه المادة ،من دعم الدولة
للفوائد المدينة شرط توفر الشروط المنصوص عليھا في القرار
األساسي رقم  ٧٧٤٣تاريخ .٢٠٠١/١/٢
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ثالثاً◌ً  :ان مخالفة أحكام المقطع "أوالً" من ھذه المادة تعرض المصارف
والمؤسسات المالية المعنية ،إضافة إلى العقوبات اإلدارية

المنصوص عليھا في المادة  ٢٠٨من قانون النقد والتسليف ،الى
إيداع احتياطي أدنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان،
ال ينتج فائدة ،يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح،
وفقا ً للحالة ،بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه أو الذي
كان يمكن ان تستفيد منه وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن أن
تمنحه للعميل أو مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه خالفا ً
ألي من أحكام ھذه المادة«.
رابعا ً :تقوم لجنة الرقابة على المصارف:
 بمھمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام ھذه المادة على أن تبلغ حاكممصرف لبنان فوراً بأي مخالفة لھذه األحكام.
 بإصدار األنظمة التطبيقية ألحكام ھذه المادة.المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٨أيـار ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

